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Vec 
Žiadosť o odpovede na otázky týkajúce sa diskutovaných problémov školy - odpoveď 
 

 

Dňa 6.3.2018 sme zaevidovali Vašu žiadosť č. j. 198-INT o odpovede na otázky týkajúce sa 

diskutovaných problémov školy.   

1. ZRPŠ 

Otázky týkajúce sa ZRPŠ sme predložili členom CV Združenia na zasadnutí dňa 7. 3. 2018. 

1.1. ZRPŠ ako občianske združenie sa riadi Stanovami Združenia rodičov a priateľov školy pri 

Gymnáziu bilingválnom anglicko-slovenskom v Sučanoch, ktorých úplné znenie je zverejnené na web 

stránke školy pod záložkou zainteresované strany – ZRPŠ. 

1.2. Prečo stále nemáme altánok? 

Táto otázka pravdepodobne vychádza  z návrhu rozpočtu ZRPŠ na školský rok 2013-2014, v ktorom 

v časti 10 Rozvoj školy bolo navrhnuté „prefinancovanie udržiavania zelene a dobudovanie záhradnej 

architektúry (altánok, studňa, chodníky, ...)“.  Plánovaná suma 5000,-€ sa vyčerpala vo výške 3519,-€  

na studňu a zeleň  v záhrade školy. Altánok sa nevybudoval, nakoľko by došlo k prečerpaniu uvedenej 

položky a rodičia na svojom zasadnutí rozhodli, že altánok v danom školskom roku sa nevybuduje. 

V školskom roku 2014-2015 bolo opätovne zaradené do návrhu rozpočtu ZRPŠ „udržiavanie zelene a 

dobudovanie záhradnej architektúry (altánok, studňa, chodníky, ...)“ vo výške 5000,-€. Z uvedenej 

sumy sa vyčerpalo 3969,-€ na vybudovanie chodníkov v záhrade a zeleň (kríky, stromčeky...). Altánok 

sa nevybudoval z dôvodu nedostatku financií. 

1.3. Zápisnice zo zasadnutí   CV ZRPŠ si vedú členovia CV ZRPŠ a ďalej informujú rodičov 

v triede, za ktorú boli zvolení. Rozpočet ZRPŠ na aktuálny školský rok a správa o čerpaní rozpočtu za 

predchádzajúci školský rok sú zverejnené na web stránke školy pod záložkou zainteresované strany – 

ZRPŠ. 

1.4. Žiak má právo požiadať o možnosť zúčastniť sa časti zasadnutia v prípade predloženia 

konkrétneho návrhu na prerokovanie členmi CV ZRPŠ a so súhlasom členov CV ZRPŠ. 

1.5. Učebnice v slovenskom jazyku sú objednávané zo Školského portálu MŠVVaŠ SR a sú 

dodané bezodplatne. Učebnice na cudzie jazyky a anglický jazyk si žiaci kupujú sami. Učebnice pre 

predmety v anglickom jazyku boli v rokoch 1991 – 1997 (počas experimentálneho overovania 

bilingválneho vzdelávania v anglickom jazyku) zakúpené z prostriedkov Know How Fondu v súlade 

s bilaterálnou dohodu na úrovni ministerstva. Po ukončení bilaterálnej dohody sa vyhodnotil 

experiment z britskej strany ako úspešný a finančná podpora sa ukončila. „Životnosť“ učebníc je 



niekoľko rokov a  učebnicový fond sa postupne dopĺňal a obnovuje  v spolupráci s rodičmi 

z finančných prostriedkov ZRPŠ. Ako posledné bolo zakúpených 100 ks Oxford  Physics v hodnote 

2960,10 €. Áno, nejaké učebnice boli zakúpené aj z projektu  s nenávratným finančným príspevkom, 

ktorý bol ukončený 30.6.2015. 

1.6. Učitelia tvoria testové otázky na hodnotenie a klasifikáciu z obsahu prebratého učiva 

a využívajú na tvorbu úloh aj učebnice,  literatúru a iné dostupné zdroje s uvedeným obsahom. Žiaci, 

ktorí sa zúčastňujú vyučovacích hodín jednotlivých predmetov, majú vytvorené rovnaké podmienky. 

O podmienkach vzdelávania, používaných učebniciach boli rodičia informovaní pri zápise a  stretnutí  

prijatých uchádzačov a ich rodičov v máji, príp. júni v školskom roku predchádzajúcom ich nástupu 

do BGMH.  

2. Študijný fond 

2.1. Študijný fond je nezisková organizácia zaevidovaná v registri neziskových organizácií od 

15.1.2003. Zakladateľom ŠF, n. o. je Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom  anglicko – 

slovenskom gymnáziu v Sučanoch. Spravuje ho 3-členná správna rada a vedie riaditeľ Študijného 

fondu (bezodplatne). 

2.2. Zdrojmi financií ŠF sú poskytované služby a  podiel zaplatenej dane z príjmov (2% z daní). 

2.3. Sú používané v súlade so štatútom ŠF, n. o a  rozpočtom na príslušný kalendárny rok,  na podporu 

vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít žiakov a zamestnancov BGMH. 

2.4. Rozpočet na jednotlivé roky sa pripravuje na základe predpokladaných príjmov vychádzajúc 

z reálnych príjmov v predchádzajúcom kalendárnom roku. Návrh rozpočtu je predkladaný Správnej 

rade ŠF, n. o. a členovia CV ZRPŠ sú informovaní o rozpočte a jeho priebežnom čerpaní na ich 

zasadnutiach. Rozpočet je pravidelne zverejňovaný  na zasadnutiach CV ZRPŠ. 

2.5. Áno, existuje ŠF, n. o. aj tento rok. V mesiacoch január a február organizoval program 

Pretestovanie. 

 3. Nevhodné správanie (neprofesionalita) učiteľov 

3.1. Je možnosť riešiť daný problém priamo s konkrétnym učiteľom, v prípade potreby obrátiť sa na 

svojho triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu, učiteľa, ku ktorému má žiak dôveru, zástupkyne 

riaditeľa školy, riaditeľa školy.  

3.2. Pozri bod 3.1. a rodičia. 

3.3. Obťažovanie je vážne obvinenie, v tom prípade je potrebné obrátiť sa na riaditeľa školy 

a príslušné orgány činné v trestnom konaní. 

3.4. Všetky pozície sú zverejnené na výveske školy na 1.poschodí, ako aj na web stránke školy. 

Výchovná poradkyňa je Mgr. Stanová, ktorá uviedla: „ Každý, kto ma potreboval alebo potrebuje, 

chce riešiť problém, vždy ma našiel a verím, že ma aj nájde.“  

3.5. Riešenie je možné na základe písomného podnetu zaevidovaného v registratúrnom denníku školy. 

Podnet je postúpený riaditeľovi školy, ktorý koná v súlade s platnou legislatívou SR. 

4. Britský systém výučby 

4.1. Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávajú a absolvujú školenia v súlade s platnou legislatívou SR 

a požiadaviek na zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov a podľa súčasných 

podmienok.  

4.2. Áno, odlišujú. Školy zverejňujú učebný plán a učebné osnovy v súlade  so zákonom 245/20018 Z. 

z. (školský zákon)  a svojím schváleným školským vzdelávacím programom na svojich web stránkach. 

5. Native lektori 

5.1. Lektor je pedagogický zamestnanec, ktorý musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v súlade so 

zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a je občanom štátu EU. Zahraničný 

pedagogický zamestnanec očakáva vyšší plat, ako umožňuje zákonom stanovená mzda, zabezpečenie 

ubytovania, náhradu cestovných výdavkov spojené s pravidelným dochádzaním do zamestnania,  



spiatočná letenka, finančný príspevok na stravovanie, prípadne preplatenie všetkých nákladov 

súvisiacich so stravovaním.  

5.2. Prioritou školy je zabezpečiť kvalifikovaných učiteľov v súlade so zákonom a výstupmi 

experimentálneho overovania bilingválneho vzdelávania v anglickom jazyku. 

5.3. Podmienky sú uvedené v zákone 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Škola každý rok vyvíja snahu 

o zabezpečenie lektorov cez osobné kontakty, napr. v organizácii SOL so sídlom v Devone, 

spoplatnené web stránky medzinárodných personálnych agentúr, napr. Teach English Abroad, 

Teaching Overseas, Recruit Teachers, Footprints Recruiting. Sučany Alumni prisľúbilo pomoc pri 

zabezpečovaní zahraničných učiteľov pre školský rok 2018/2019.  

6. Učitelia 

6.1. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle vyššie uvedeného 

zákona, ktoré doložili overenými platnými dokladmi o dosiahnutom vzdelaní. V otázke nie je uvedené 

kritérium, na základe ktorého bolo vyhodnotené, že „učitelia vedia po anglicky horšie ako ja“. Za 

týchto okolností nie je možné posúdiť uvedenú skutočnosť. 

6.2. Fluktuácia zamestnancov je spôsobená odchodmi na materskú a rodičovskú dovolenku, 

dosiahnutím dôchodkového veku a s tým súvisiacim odchodom do dôchodku, zvyšovaním si 

kvalifikácie formou doktorandského štúdia, z dôvodu riešenia rodinnej situácie, uplatnením sa v inom 

obore, ukončením pracovného pomeru dohodou alebo uplynutím dohodnutej doby. 

6.3. Kritériá sú uvedené v bode 5.3. a podľa požiadaviek na zabezpečenie vyučovania predmetov 

v danom školskom roku s prihliadnutím na odporúčanie vedúcich predmetových komisií a referencií 

z predchádzajúcich zamestnaní. 

6.4. Áno, sleduje sa rôznymi formami a výstupy sú doložené písomnými záznamami z hospitácií a 

hodnotiacich rozhovorov. 

7. Sloboda slova 

7.1. Organizátorom Speakers corner je ŽŠR. Žiadostiam na organizáciu Speakers corner predloženým 

ŽŠR bolo vždy vyhovené.  

7.2. Pozri bod 3.1. 

7.3. Je možné sa obrátiť na členov ŽŠR, učiteľov, rodičov.  

8. Školský psychológ 

8.1. Áno, pedagogickí zamestnanci na príslušných kariérových pozíciách spolupracujú pravidelne s 

Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a zabezpečujú stretnutia 

s odborníkmi na konkrétne témy. 

8.2. Škola nemá v kariérových pozíciách pozíciu školského psychológa, zákon nestanovuje škole 

vytvoriť takúto pozíciu vzhľadom na existenciu CPPPaP. Štát na túto pozíciu v školách, ktoré nie sú 

špeciálne, neposkytuje účelovo viazané finančné prostriedky.  

8.3. Pozri bod 8.1. – CPPPaP.   

 

S pozdravom 

 

     RNDr. Ľubica Bošanská a Ing. Martina Lojdová 

          zástupkyne riaditeľa školy 

 

 


